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अल्बर्ट आईनस्र्ाईनचा जन्म 1879 साली जमटनी येथे झाला. एक सशंोधक 
म्हिून तसेच विचारितं म्हिनू ते खूप महान होत.े 1933 साली जमटनीत 
हुकूमशहा अॅडॉल्फ हहर्लर सते्तिर आला. हहर्लर ज्य ूधमीयांचा दे्वष करत 
असे. आईनस्र्ाईन ज्य ूधमाटच ेहोत.े त्यामळेु  मातभृमूी सोडून ते 1940 
साली अमेररकेच ेनागररक बनल.े 

आईनस्र्ाईनने बरेच 
संशोधन केले. पि जग 
त्यानंा सापेक्षता 
ससद्ातंासाठी जास्त 
ओळखते. आईनस्र्ाईन 
म्हर्ले की E=mc2 हे 
समीकरि आठिते. इथे E 
म्हिजे उजाट, m म्हिजे 
िस्तुमान आणि c म्हिजे 
प्रकाशाचा िेग. 

5 िषाांचा अल्बर्ट एकदा आजारी होता. 
िडडलानंी त्याला एक िस्त ूभेर् हदली. 

बेर्ा, बघ मी 
तुझ्यासाठी काय 
आिलंय. 

हे काय 
आहे? 

हे कंपास आहे. याला हातात कसंही धर. यातली 
सुई नेहमी उत्तर हदशाच दाखिेल. जहाजातले 
खलाशी हे िापरून हदशा ओळखतात.  

अल्बर्ट आईनस्र्ाईन  



  खरंच! कसंही धरलं तरी   
  सुई पुन्हा उत्तर हदशेत  
  िळतेय. 

ननसगाटत नक्कीच कोिततेरी अदृश्य बल 
आहे जे या सुईला िळितंय. 

अल्बर्ट कंपासबद्दल विचार 
करत बसला. 

अल्बर्टच्या आईला 
संगीत वप्रय होते. 
रोज संध्याकाळी 
समत्रमंडळींमध्ये ती 
संगीत िाजिण्याचा 
आनंद घेई. 



जेव्हा त ेमोझार्ट या संगीतकाराची सोनार्ा ही धुन िाजित 
तवे्हा आईनस्र्ाईन ती ऐकण्यात तल्लीन होई. 

एके हदिशी हे व्हायोलीन 
तुझ्यासाठी. 
सशकून घे.  

अल्बर्ट एका संगीत 
सशक्षकाकडे गेला. 

सराि एके 
सराि. 
भरपूर सराि कर. 
लिकर 
सशकशील. 

काही हदिसांनंतर व्िा! फारच छान धुन! पि 
सशक्षकांनी सांगगतलेला 
सराि करतोस की नाही? 

नाही, सारखं तचे तचे 
िाजिायचा कंर्ाळा येतो. 

व्हायोलीन हा अल्बर्टचा मोठा विरंगुळा 
झाला. त्यािर तो नेहमी स्ित:च्या 
िेगिेगळ्या धुन बनित असे. 



अल्बर्टचे काका जेकब व्यिसायाने इंजजनीयर 
होते. 
अल्बर्ट, कसली गचतंा 
करतोयस? 

काका, 
बीजगणित 
ककती कठीि 
विषय आहे! 

पि मला तर तो खूप 
मजेशीर िार्तो. 

खरंच! 

बीजगणितात आपि एका 
छोट्या प्राण्याचा पाठलाग 
करतो. त्याचं नाि माहहत 
नाही. म्हिून आपि त्याला क्ष  
म्हितो. 

मग आपि त्याला पकडतो 
आणि काही नाि देतो…. 

….बघ, समळाल ंकी नाही 
उत्तर! 

हो, खरंच! 



एका समत्राने अल्बर्टला काही पुस्तके हदली. 

मी तुझ्यासाठी 
भौनतकशास्त्र आणि 
भूसमतीची दोन 
पुस्तकं आिली 
आहेत. 

धन्यिाद 
समत्रा! 

काही हदिसांनी...... 

अरे मॅक्स, हा 
प्रश्न सोडिायला 
मला मदत कर 
ना. 

मी काय मदत 
करू, अल्बर्ट!  
भौनतकशास्त्र 
आणि गणितात 
तुला माझ्यापेक्षा 
जास्त कळतं. 

शाळेत...... सर, एक शंका विचारू? 
शंका विचारायच्या नाहीत. 
पुस्तकात ज ेहदलंय ते पाठ 
करायचं. त्याची उजळिी 
करायची. 

शाळा आणि लष्करी छाििी दोन्ही 
सारखेच. हुकूम सोडिारे सशक्षक 
आणि ते पाळिारे विद्याथी. एकाच 
साच्यातून ननघाल्यासारखे. 

 



घरी...... 

 पि तुला आधी 
तुझं शाळेचं 
सशक्षि पूिट 
करािं लागेल. 

  

आपि दसुऱ्या देशात 
जाऊ. इथे हुकूम 
पाळिारा सैननक 
बनने मी. 
विनाकारि युद्ात 
मरायचं नाही  मला. 

बेर्ा, सैन्यात 
जाण्याचं हे तुझं िय 
नाही. 

हो, आत्ताच 
त्याची गचतंा 
कशाला? 

अल्बर्टच्या िडडलांचा व्यिसाय 
फारसा चालत नव्हता. 

व्यिसायात मंदी आहे. 
एका नातलगाने 
माझ्यासाठी इर्लीत 
नोकरी शोधलीय. 

मग आपि 
इर्लीला जायचं! 

हेच तर मला हिं होतं.  इथे राहून तू आधी डडप्लोमा तर पूिट 
कर. मग तुला युननव्हससटर्ीत 
पदिीसाठी प्रिेश समळेल. 



 खरंच का! 
 
  

तो डोंगर-कपाऱ्यांत भर्कला. 

त्याने विविध संगीत 
ऐकले. 

नाि चालिायला सशकला. 

नतथे तो आर्ट गॅलऱ्यांमध्ये 
कफरला. 

अल्बर्टला आनंद झाला. 
तो इर्लीला आपल्या 
कुरंु्बबयांकडे गेला. 

अल्बर्टला िाईर् 
िार्ले. सशक्षि 
पूिट होईपयांत 
त्याला 
नातलगांकडे 
राहािे 
लागिार होते. 

एकदा वप्रन्सीपलने अल्बर्टला बोलािून घेतले. 

तुला शाळा सोडािी लागेल. तू सतत शंका 
विचारत असतोस. इतर मुलांिर याचा 
िाईर् प्रभाि पडतो. तू आता या शाळेत 
सशकू शकत नाहीस. 



 तू गणितात उत्तम कामगगरी 
केलीयस. आराऊच्या 
हायस्कूलमध्ये िषटभर 
सशकलास तर ही प्रिेश 

परीक्षा उत्तीिट होऊ शकशील. 
 

काही महहन्यांनंतर.... 

तू स्ित:च्या 
पायािर उभा राहा.  
इलेक्रीकल 
इंजजनीयर हो. 

म्हिून डडप्लोमा 
कर. नाहीतर 
युननव्हससटर्ीत 
प्रिेश समळिार 
नाही. 

स्िीस फेडरल 
पॉसलरे्जक्नकमध्ये प्रिेश 
समळेल. फक्त नतथली प्रिेश 
परीक्षा उत्तीिट हो. िय लहान 
असल ंतरी तू ती परीक्षा देऊ 
शकतोस. 

16 िषाांच्या 
अल्बर्टने 
जस्ित्झलांड 
मधील झ्युररक 
येथे जाऊन 
प्रिेश परीक्षा 
हदली.  

तो अनुत्तीिट झाला. पि संस्थेच्या वप्रन्सीपलने त्याचे विशेष कौतुक केले. 

जस्ित्झलांड, शाळा फारच 
छान! इथे तुम्ही आम्हाला 
हुकूम सोडत नाहीत. 
आमच्या शंकांची उत्तरं देता. 
आम्हाला विचार करायला 
लािता. 

आराऊ शहर झ्युररकपासून 20 मलै दरू होत.े 
अल्बर्ट नतथे एका सशक्षकाच्या कुरंु्बात राहीला. 
तथेील शाळा, जस्ित्झलांड देश आणि तथेील लोक 
त्याला भािले. 



एका िषाटनंतर 
अल्बर्टला 
पॉसलरे्जक्नक 
संस्थेत प्रिेश 
समळाला. 4 
िषे त्याने 
नतथल्या 
जीिनाचा 
आनंद घेतला. 

नतथे विरंगुळ्याची अनेक साधने होती. 
ती गणिताची विद्यागथटनी 
आहे. नतला िगाटत अनेकदा 
पाहहलंय. पि नतचं नाि 
ठाऊक नाही. 

समलेिा मेररक 
नतचं नाि. 

लिकरच अल्बर्टची 
समलेिाशी मैत्री 
झाली. 

लिकरच मला 
पदिी समळेल. 
छानशी नोकरीही 
समळेल. मग 
आपि लग्न करू. 

िगाटत 
अल्बर्टचा एक 
खास समत्र 
होता- मासेल 
ग्रोसमन. 

मासेलच्या अशा मदतीमुळे अल्बर्ट 
परीक्षा उत्तीिट झाला. 

अल्बर्ट, तू तुझ्या संकल्पनांिर विचार 
कर. मी िगाटतल्या व्याख्यानांच्या 
नोट्स काढून तुला देईन. परीक्षेपुरतं 
तिेढंच िाचत जा. 

शाळेच्या अभ्यासाच्या धबडग्यात 
मला या संकल्पनांिर विचार 
करायला फुरसतच समळत नाही. 

मला काही 
संकल्पना 
सुचतायत. भौनतक 
जगाबद्दल. 
धक्कादायकच 
आहेत त्या. त्यामुळे 
इथे त्यांना थारा 
समळिं कठीिच! 



मला एका नोकरीची गरज आहे. मला 
जस्ित्झलांडचा नागररक बनायचंय. 
त्यासाठी मी काही पैसे साठिलेयत. 

1900 सालच्या 
ऑगस्र्मध्ये अल्बर्ट 
आणि मासेल यांना 
पदिी समळाली. 

अल्बर्ट, पुढे 
काय करायचं 
ठरिलंयस?  

मला सशक्षक 
व्हायचंय. 

झ्युररकला 
अल्बर्ट 
सशक्षकांच्या 
लेक्चरना 
बऱ्याचदा 
गैरहजर असे. 
त्यामुळे त्याला  
नतथे सशक्षकाची  
नोकरी समळाली 
नाही. 

स्िीस लोक दयाळू 
आणि मुक्त विचारांचे 
आहेत. शांतीवप्रय 
आहेत. मी जमटन 

असल्याचं त्यांनी मला 
कधी जाििू हदलं नाही. 

  

हो नक्कीच! एका यंत्राचं मॉडले आहे हे. 
याचा अभ्यास कर. काही 
नाविन्यपूिट आढळलं तर 
नोंद कर. यंत्र बनििाऱ्या 
संशोधकाच्या हहताचं 
ठरेल त.े 

1902 मध्ये 
मासेलच्या 
मदतीमुळे 
अल्बर्टला बनट 
येथील स्िीस 
पेरं्र् 
कायाटलयात 
नोकरी समळाली. 

1901 मध्ये अल्बर्टला स्िीस 
नागररकत्ि समळाले. त्याने त्याची 
नेहमीच कदर केली. 



पुढच्याच िषी या 
जोडप्याला मलुगा झाला- 
हॅन्स अल्बर्ट. 

अरे ...खरंच 
की! आणि 

णखशात 
एक छोर्ी 
नोंदिही 

मुलाचं संगोपन करतानाही 
अल्बर्टच्या हातात पुस्तक हदसे. 

ये, ये 
समत्रा. 

अल्बर्ट? 

बनटमध्ये अल्बर्टची 
अनेक समविचारी 
लोकांशी मैत्री झाली. 

रोजीरोर्ीचा प्रश्न 
तर सुर्ला. 
संशोधन 
करायलाही 
बऱ्यापैकी िेळ 
समळतोय इथे. 

अल्बर्टने 
समलेिाला 
बोलािून 
घेतले. त्यांनी 
लग्न केले. 

लग्नाच्या  शुभेच्छा! 



                जगभरच ेसंशोधक आईनस्र्ाईनचे लेख िाचून प्रभावित झाले. 

1905 साली 
आईनस्र्ाईनचे 
चार सशंोधनपर 
लेख एका विज्ञान 
माससकात छापून 
आले. सगळेच 
लेख महत्त्िाच े
होते. 16 
िषाांनंतर 
त्यातल्या एका 
लेखामुळे त्याला 
नोबेल पुरस्कार 
समळाला. 

 त्याने समत्राला पत्रात सलहहले. पहहला लेख प्रकाशाच े
विककरि आणि उजेसंबंधी 
आहे. हा लेख मला क्ांतीकारी 
िार्तो. चौथा लेख अिकाश 
आणि काळ यांच्या 
ससद्ांतांनाच धक्का देतो.  

पोलंडमध्ये 

त्यांनी अल्बर्टला नोकरी हदली नव्हती. आता 
त्याच्याकडे नोकऱ्यांची रांग लागली होती. 

मागली चूक सुधारूया.  
त्याला इथे सन्मानाने 
बोलाियूा. 

 
हा कालचा पोरगा 
आईनस्र्ाईन ! याला 
तर आपल्याकड े
सशक्षक व्हायचं होतं. 
आपि त्याला 
नाकारलं होतं.  

झ्युररकच्या सशक्षकांना 
शरम िारू् लागली. 

िेड लागलंय  
आईनस्र्ाईनला. 

काही लोकांच ेमत िेगळे 
होते. जमटनीत आईनस्र्ाईन

चा एक 
महत्त्िपूिट 
लेख. आपि 
िाचायलाच 
हिा. 

अहो, 
कोपननटकसने 
पुनजटन्म 
घेतला! िाचा  
हे लेख. 

  



प्रागमध्ये मला प्रोफेसरचं पद 
समळतंय. नतथे माझ्या 
कामासाठी मला जास्त िेळ 
समळेल. सशिाय पगारही. 

 

प्रागमध्ये 

तू ग्रीक ऑथोडॉक्स आहेस. माझं 
कुरंु्ब ज्यू आहे. पि ज्या ईश्वरािर 
आपली श्रद्ा असत,े त्याचा धमट 
कोिता? 

त्यांनी अजाटत माझा धमट विचारलाय.  
धमाटच्या मुद्द्द्यािर लोकांची विभागिी 
करिं पर्त नाही मला. 

ठीक. आपि 
प्रागला जाऊ. 

1909 मध्ये 
आईनस्र्ाईन 
झ्युररक 
युननव्हससटर्ीचा 
सहाय्यक प्रोफेसर 
म्हिून रुजू झाला. 
1910 मध्ये त्यांना 
दसुरा मलुगा 
झाला. 1911 साली 
त ेप्राग 
युननव्हससटर्ीत 
गेले. 

बघ, आयुष्य ककती सुकर 
झालंय! बनटमध्ये तलेाच े
हदिे होते. झ्युररकमध्ये 
िायूच ेहदिे तर इथे 
प्रागमध्ये विजेचे बल्ब. 

हो, आणि एक 
नोकरसुद्दा! 



 अठरा महहन्यांनंतर 
आईनस्र्ाईन 
झ्युररकला परतला. 

प्रागमध्ये आईनस्र्ाईन लिकरच रुळला  
जमटन झके देशाला 
कमी लेखतात. यामुळे 
झके लोकांना जमटन 
आिडत नाहीत. आम्ही 
ज्यू लोक असलप्त 
असतो. त्यामुळे प्राग 
युननव्हससटर्ीत माझं 
चांगलं चाललंय. 

आईनस्र्ाईन 
युरोपीयन 
संशोधकांच्या 
ितुटळात प्रससद् 
होते. ककत्येक 
युननव्हससटर्ींनी 
त्यांना 
व्याख्यानासाठी 
ननमंबत्रत केले. 
अनेकांनी त्यांना 
नोकरी देऊ केली. 

मी जजथे अनुत्तीिट झालो तीच 
शाळा मला नोकरी देतये. 
ज्यांनी मला नोकरी नाकारली 
तचे प्रोफेसर व्हा म्हितायत. 

थांब....मला ही निी 
संकल्पना सुचलीय, 
त्याची नोंद करू दे. 

    कधी कधी.... काही समजल ं
नसेल तर शंका 
विचारा. शंका 
विचारिं मला 
आिडतं. 

 
आईनस्र्ाईनची भाषिे 
लोकवप्रय झाली. 



तुमची इच्छा असेल 
तर सशकिा ककंिा 
आयुष्यभर संशोधन 
करा. 

 एकदा काही लोक त्याच्याकड ेआले. 

जमटनीत सिोत्कृष्ट 
संशोधक आहेत. 
तूम्हीसुद्ा नतथे 
आमच्यासोबत 
काम करािं. 

 नतथे तुम्ही 
कफजजक्सच्या 
नव्या संस्थेच े
प्रमुख व्हा. रॉयल 
प्रसशयन एकॅडमी 
ऑफ 
सायन्सेसच े
सदस्य व्हा. 
मनाजोगते िेतन 
घ्या. 
 

संधी छान आहे. पि 
मी आता जमटन नाही. 
मला जमटन व्हायचंही 
नाही. मी स्िीस 
नागररक म्हिूनच 
नतथे येईन. 

लष्कर केिळ युद् करतं. 
यामुळे समाजाची शांती 
भंग पािते. 

आईनस्र्ाईनला 
बसलटनमध्ये 
सिटत्र सैननक 
हदस ूलागले.  

 मला नोबेल 
पुरस्कार समळाला 
तर त्याची रक्कम 
मी तुलाच देईन. 
 

आपि िेगळं होऊ. 
तचे हहताचं आहे. 
यापुढे चांगले समत्र 
राहू. 

जमटन संशोधकांनी आईनस्र्ाईनची अर् 
मान्य केली. एवप्रल 1914 मध्ये 
आईनस्र्ाईन सहकुरंु्ब बसलटनला गेले. 
पुढे आईनस्र्ाईन आणि त्याच्या पत्नीचा 
घर्स्फोर् झाला. समलेिा दोन मुलांना 
घेऊन झ्युररकला परतली. 



 अल्बर्ट युद्विरोधी जॉजट 
ननकोलाईच्या गर्ात सामील झाला. 

ऑगस्र्मध्ये 
जमटनीने 

बेजल्जयमिर 
आक्मि केले. 
लिकरच त्यांनी 
अिघ्या जगाशीच 
युद् पुकारले. 

   

जमटनी या युद्ासाठी 
जबाबदार नाही, असं 
पत्रक आम्ही बनिलंय. 
93 प्रससद् जमटन 
संशोधकांनी त्यािर 
सह्या केल्यायत. 
आपिही यािर सही 
करािी. 

  मुळीच नाही. 

आपि जमटन लोकांना 
आिाहन करू की 
त्यांनी युरोपशी युद् 
र्ाळून सलोख्याच े
संबंध ठेिािेत. 

होय, राष्ट्रिाद 
आणि युद् 
नको. एकता 
आणि शांती 
हिी. 

ननकोलाईच्या 
पत्रकािर फक्त दोनच 
जमटन नागररकांनी 
सह्या केल्या. मग 
आईनस्र्ाईनने 
अनेकांना पत्र े
सलहहली. अनेक 
बैठकांमध्ये हा 
विषय मांडला. शांती 
राखण्याबाबत 
अनेक भाषिे केली. 

यासोबतच आईनस्र्ाईन आपल्या 
संशोधनातही मग्न असे. 1915 मध्ये.... 

काम पूिट झाले. 10 
िषाांपूिी मी स्पेशल 
गथअरी ऑफ 
ररलेहर्जव्हर्ी मांडली. 
आणि आता जनरल 
गथअरी.... 

बसलटनमध्ये 
त्याच्या 
दरूच्या 
नात्यातील 
विधिा 
बहीि होती. 
नतला दोन 
मुली होत्या. 

अल्बर्ट, आपलं बालपि 
अजून आठितं मला. तू 
व्हायोलीन छान 
िाजिायचास. 

हो एल्सा, तो 
माझा मोठा 
विरंगुळा आहे. 



1918 मध्ये युद्खोर जमटनी शरि आला. युद् 
समाप्त झाले. 1919 मध्ये अल्बर्ट आणि एल्सा 
यांनी लग्न केले. 

माझ्या ससद्ांतानुसार 
ताऱ्यांचा प्रकाश पथृ्िीकडे 
येताना िारे्त सूयाटच्या 
प्रभािामुळे मागट बदलतो. 
यामुळे आपल्याला तारे 
त्यांच्या मूळ जागेपासून 
िेगळ्या जागेिर 
हदसतात. 

खग्रास सूयटग्रहिाच्या िेळी 
याचा अनुभि येईल. तवे्हा 
हदिसासुद्ा तारे हदसतात. 

अनेक संशोधकांना आईनस्र्ाईनच्या ससद्ांताच े
पुरािे पाहाण्याची इच्छा होती. इंग्लंडमध्ये.... 

ब्राझील आणि दक्षक्षि आकिकेच्या वप्रसंसपी 
बेर्ांिर खग्रास सूयटग्रहि हदसिार आहे. 

मग नतथेच जाऊ. 

29 मे, वप्रसंसपी बेर्ांिर.... फोर्ोग्राफीची प्लेर् दे  
लिकर. खग्रास जस्थती 
आिखी दोन समननरं्च हर्केल. 



6 नोव्हेंबर 1919. 
इंग्लंडने 
अगधकृतररत्या 
ररलेहर्जव्हर्ी 
ससद्ांताला मान्यता 
हदली. एका रात्रीत 
आईनस्र्ाईनचे नाि 
जगभर झाले. 

तुला हिे तसे 
फोर्ो 
समळाले? 

सांगता येत नाही. मध्येच 
ढगांनी गदी केली. फोर्ो 
डवे्हलप करून बघू. 

   3 जून.... 
फोर्ोंआधारे 
केलेली ताऱ्यांची 
मोजमाप ं
आईनस्र्ाईन
च्या ससद्ांताशी 
मेळ खातायत. 

  काय झालं, एल्सा?  

या लोकांना िेड 
लागलंय बहुधा! 

प्रकाश हदशा 
कशी काय 
बदलतो? 

हॉलीिूड 
तुमच्यािर 
ससनेमा 
बनितंय का? 

चौथे 
डायमेंशन 
काय आहे? 

बरेच पे्रस 
ररपोर्टर 
आलेयत बाहेर. 



हलू नका 
प्लीज, तुमचा 
एक फोर्ो 
काढतो. 

जगभरातून आईनस्र्ाईनला 
पत्रे येऊ लागली.  

यांचं मी करू 
तरी काय? 

बाहेर आिखी 
ढीगभर आहेत. 

आईनस्र्ाईन 
घराबाहेर 
पडल्यािर.... 

  ऑर्ोग्राफ प्लीज!  

ठीक. सध्यातरी 
जमटनी प्रजासत्ताक 
आहे. युरोपात 
शांतता ननमाटि 
होण्याची शक्यता 
आहे. मी इथेच 
राहीन. 

तुझ्यािर होिारे 
भ्याड हल्ले योग्य 
नाहीत, हे खरे. पि 
जमटनीला तुझी 
गरज आहे. 

माझी प्रससद्ी जसजशी 
िाढतये तसतसे जमटन माझा 
अगधक दसु्िास करू 
लागलेयत. कारि मी ज्यू 
आहे, शांतीवप्रय आहे. मी 
जमटनी सोडािी का?  

संशोधकांनी आईनस्र्ाईनचा सन्मान केला. 
अनेक देशांनी त्यांना नोकरी देऊ केली. 



 1921 च्या एवप्रलमध्ये 
आईनस्र्ाईन न्यूयॉकट ला पोहोचला. 
पत्रकारांनी तात्काळ त्यांना िेढा 
घातला. 

आईनस्र्ाईन चॅम 
िाईसमन या ज्यू 
धमीयांच्या नेत्याला 
भेर्ले. 

मला कधी िार्ल ंनव्हतं की धमट 
लोकांमध्ये भेदभािाचं कारि होईल. 
आता िार्तं की ज्यू धमीयांनी 
पॅलेस्र्ाईन हे आपल ंसांस्कृनतक कें द्र 
बनिािं. 

मग माझ्यासोबत 
अमेररकेला चल. या 
कामासाठी आपि नतथे पैसा 
उभारू. तू नतथे हहब्रू 
युननव्हससटर्ीची स्थापना कर. 

ज्यू नॅशनल फंडसाठी कोट्यिधी 
डॉलर जमा झाले. 

समसेस 
आईनस्र्ाईनना 
सापेक्षता ससद्ांत 
समजलाय का?  

 नाही, खूप प्रयत्न केला 
समजून घेण्याचा. पि तो 
नाही समजला तरी माझ्या 
आनंदात काही उिीि 
राहात नाही. 

 

सिटत्र 
आईनस्र्ाईनचे 
उत्स्फूतट स्िागत 
झाले. 



आईनस्र्ाईनला 
अध्यक्षांच्या 
व्हाईर् 
हाऊसमधून 
ननमंत्रि आले. 
कोलंबबया 
युननव्हससटर्ीने 
त्याला मेडल 
हदले. वप्रन्स्र्न 
युननव्हससटर्ीने 
पदिी हदली. 

मी इथे नाझी 
पार्ीला 
ननिडिुकीत 
पराभूत 
करण्यासाठी 
मदत करेन. 

अल्बर्ट, आपि जमटनी 
सोडूया. नाझींनी 
नुकतीच डॉ. राथेनाि 
यांची हत्या केलीय. 
तुझंही तसंच करण्याची 
त ेधमकी देतायत. 

पि एका देशाने मात्र त्याचा गौरि केला नाही. 
जमटनीमध्ये हहर्लर आणि त्याच्या 
समथटकांनी देशािरील संकर्ांसाठी ज्यू धमीय 
आणि आईनस्र्ाईन यांना दोषी ठरिले. 

जपानने आईनस्र्ाईनच्या सन्मानाथट एका 
हदिसाची सुट्टी जाहीर केली. 

छान! पुरस्काराची 
रक्कम मी समलेिाला 
देईन. त्यातून 
आमच्या मलुांचं 
सशक्षि होऊ शकेल. 

अल्बर्ट, तुला 
नोबेल पुरस्कार 
समळालाय. 

पुढील काही 
िषाांत 
आईनस्र्ाईनने 
अनेक देशांच ेदौरे 
केले. सगळीकडे 
त्याला अपार पे्रम 
आणि आदर 
समळाला. 



परंतु पुढील 10 िषाांतच नाझी 
जमटनीतील एक प्रबळ संघर्ना बनली. 
दरम्यान अमेररकेतून कुिीतरी 
आईनस्र्ाईनला भेर्ायला आले. 

आपि हहिाळ्यात 
अमेररकेला जाऊ. नतथे 
मी कॅसलफोननटया 
इंजस्र्ट्यूर् ऑफ 
रे्क्नॉलॉजीमध्ये काही 
काळ घालिेन. 

अल्बर्ट, हा विनोद नाही. त ू
तात्काळ जमटनी सोड. 

माझं शीर 
एिढं 
मौल्यिान 
आहे! 

तुमची हत्या 
करण्यासाठी 
नाझींनी 5,000 
डॉलरचे इनाम 
घोषीत केलंय, 
असं ऐकीिात 
आहे. 

त ेरोज धमक्या 
देतायत. तुमचा 
सापेक्षता 
ससद्ांत हा 
जगाविरुद् 
ज्यंूनी केलेले 
बंड िार्त े
त्यांना. 

नाझी दररोज 
निनव्या 
धमक्या देतायत. 

आईनस्र्ाईनचे समत्र, कुरंु्बबय यांना त्यांच्या 
सुरक्षेची काळजी िारू् लागली. 

मी िषाटतले 
काही महहनेच 
नतथे आलो 
तर नाही का 
चालिार? 

वप्रन्स्र्नमध्ये आम्ही 
संशोधकांसाठी एक संस्था 
उभारत आहोत. नतथे तुम्ही 
तुमच्या मजीनुसार काम करू 
शकता. तुम्ही त्या संस्थेच े
प्रमुखपद स्िीकारािे, अशी 
आमची इच्छा आहे. 



ही तर गंभीर गचतंचेी बाब 
आहे. मग हहर्लर साऱ्या 
जगालाच मुठीत ठेिेल. 

जमटनी अिुबााँब 
बनिण्याच्या 
तयारीत आहे, 
असं कळलंय. 

अनेक प्रससद् संशोधक 
जमटनी सोडून अमेररकेत 
आले आणि स्थानयक 
झाले. 

1940 साली 
आईनस्र्ाईनने 
अमेररकेचे 
नागररकत्ि 
स्िीकारले. 

हो तर! खूप 
मजा येत े
त्यात. 

तुम्हालाही 
नौकानयन 
आिडतं! 

लिकरच त्यांना व्हाईर् हाऊसमधून 
बोलाििे आले.  

काही काळासाठी आईनस्र्ाईन युरोपात गेला. मग अमेररकेत 
परतला. वप्रन्स्र्न संस्था हेच त्यांच ेघर बनले. 

हो, अशािेळी 
जमटनीत जािं ठीक 
नाही. 

सर, जमटनीत हहर्लर ननिडिूक जजंकून 
सते्तिर आलाय. आता नतथे तुम्हाला 
जास्त धोका आहे. 

कॅसलफोननटयात काही काळ घालिल्यानंतर 
आईनस्र्ाईन जमटनीत परतण्याची तयारी 
करू लागला. 



 
मी अध्यक्ष रूझिेल्र्ना 
पत्र सलहहतो. त े
काहीतरी करतील. 

अिुबााँबचा िापर होऊ 
नये यासाठी जागनतक 
सरकारद्वारा जगात 
युद्बंदी घोषीत होिं 
अत्यंत गरजेचं आहे. 

1946 मध्ये आईनस्र्ाईनने 
संशोधकांची एक ससमती बनिली 
आणि अण्िस्त्रांच्या भयानक 
पररिामांची माहहती जगाला हदली. 

6 ऑगस्र् 1945. अमेररकेने जपानमधील हहरोसशमािर पहहला अिुबााँब र्ाकला. 
अण्िस्त्राने आपले भीषि रुप दाखिले. 

आईनस्र्ाईनने 
रुझिेल्र्ना 
सलहहलेल्या पत्राला 
मोठी प्रससद्ी 
समळाली. यामुळे 
अमेररकासुद्ा 
अिुबााँब बनिण्याच्या 
स्पधेत उतरली. जमटन 
फौजांनी एव्हाना 
युरोपिर कब्जा 
समळिला. जपानने 
अमेररकेिर हल्ला 
केला. 



ककती छान! मला 
दाखिशील? 

पयाटय दोनच 
आहेत: 

मानिाचा अंत 
ककंिा युद्बंदी. 

तर कधी जगात शांतता प्रस्थावपत 
करण्याच्या कामात.....सिाांनाच 
अिुयुद्ाचे भय जािित होते. 

शंका विचारत राहािं, हे 
खूप महत्त्िाचं आहे. 
कुतूहल ही मोठी देिगी 
आहे. ननसगाटतली गूढ 
रहस्यं समजून घेण्याचा 
प्रयत्न केला पाहहजे. 

आईनस्र्ाईन सतत कामात मग्न असे. 
कधी विज्ञान संशोधनाच्या कामात..... 

1955 मध्ये मतृ्यूपयांत 
आईनस्र्ाईन सामान्य 
मािसासारखा 
वप्रन्स्र्नच्या रस्त्यािर 
कफरताना हदसे. नतथे 
त्याचे आयुष्य खूप 
शांततते गेले. 

 आमच्याकडे 
मांजरीची चार-चार 
वपल्ल ंआहेत. 

समाप्त 


